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1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. 
Правилата са предназначени да регламентират условията и реда за 

предоставяне на стипендии на курсантите и студентите, докторантите и 
специализантите от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. В правилата се регламентират: 

 организирането на дейностите по разглеждане на подадени документи за 
кандидатстване за отпускане на стипендии; 

 условията и редът за кандидатстване за отпускане на стипендии; 
 редът за подаване на документи за кандидатстване за отпускане на 

стипендии; 
 условията и редът за изплащане на стипендии и 
 функциите на длъжностните лица и структурите, извършващи дейности 

по отпускане и изплащане на стипендии. 
 

2. НОРМАТИВНА БАЗА. 
- Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България; 
- Закон за висшето образование; 
- Постановление на Министерски съвет № 90/26.05.2000 г. за условията и 

реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и 
специализантите от държавните висши училища и научни организации; 

- Заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-
809/20.12.2007 г. 

- Правилник за устройството и дейността на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“; 
- Правилник за учебната дейност на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. 
 
3. ОРГАНИЗИРАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 

ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПО ОТПУСКАНЕ НА 
СТИПЕНДИИ. 

 
3.1. Ред за организирането на дейностите по разглеждане на 

документите за кандидатстване и по отпускане на стипендии. 
3.1.1. (Изм. и доп. АС № 132/29.10.2020 г.) Отдел „Учебна дейност” всеки 

семестър изготвя заповед на началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, с която се 
определят условията, реда и сроковете за кандидатстване и критериите за 
получаване на стипендии във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за съответния семестър на 
учебната година. 

3.1.2. За отпускане на стипендии обучаемите подават заявление-декларация 
с приложения към него. 

3.1.3. За разглеждане на подадените документи за кандидатстване за 
отпускане на стипендии комисия, назначена с организационната заповед на 
началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за съответната година, провежда заседание 
в срок, определен в заповедта по т. 3.1.1. 

3.1.4. Комисията извършва проверка на не по-малко от 5 % от подадените 
документи. 
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3.1.5. След разглеждане на документите на кандидатите за отпускане на 
стипендия комисията изготвя протокол, с който на началника на ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров“ се предлага: 

- да бъде отпусната стипендия; 
- да бъдат изискани допълнителни документи от кандидатите, 

удостоверяващи правото за отпускане на стипендия; 
- да се откаже отпускането на стипендия. 
3.1.6. Стипендиите се отпускат със заповед на началника на ВВМУ „Н. Й. 

Вапцаров“. 
3.1.7. Средствата за отпускане на стипендии се планират ежегодно от отдел 

„Финанси” за следващата финансова година. 
 
3.2. Условия за кандидатстване за отпускане на стипендии. 
3.2.1. Стипендии се отпускат на курсанти и студенти – български граждани 

и граждани на държави – членки на Европейския съюз и на Европейското 
икономическо пространство, обучаващи се в редовна форма на обучение, с 
изключение на студентите, приети по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б“ и чл. 21, 
ал. 2 и 3 от Закона за висшето образование, както следва: 

а) за отличен успех; 
б) социална стипендия. 
3.2.2. Стипендии се отпускат на докторанти – български граждани и 

граждани на държави – членки на Европейския съюз и на Европейското 
икономическо пространство, обучаващи се в редовна форма на обучение, приети 
на места, субсидирани от държавата, с изключение на докторантите, приети по 
реда на чл. 21, ал. 5 от Закона за висшето образование. 

3.2.3. Стипендии се отпускат на курсанти, студенти, докторанти и 
специализанти – български граждани, обучаващи се в чужбина по 
междуправителствени спогодби, когато в спогодбата е предвидено стипендията 
да се изплаща от българска страна. 

3.2.4. Стипендии се отпускат на студенти, докторанти и специализанти – 
чужденци, приети за обучение по междуправителствени спогодби за 
образователен, научен и културен обмен или по актове на Министерския съвет, 
когато отпускането на стипендии е изрично предвидено в тях. 

3.2.5. Стипендии се отпускат на студенти и докторанти – чужденци, които 
постоянно пребивават в Република България и са приети за обучение във ВВМУ 
„Н. Й. Вапцаров“ по реда за българските граждани на места, субсидирани от 
държавата. 

3.2.6. (Нова. АС № 132/29.10.2020 г.) Стипендии в размер на 100 лв. се 
отпускат на курсанти и студенти – български граждани, приети за обучение, в 
годината на придобиване на средно образование, по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква 
„а“ от Закона за висшето образование в редовна форма по специалности от 
професионално направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“, когато 
отговарят на едно от следните условия: 

3.2.6.1. индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по учебния 
предмет Български език и литература е в 10 на сто от най-високите резултати за 
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страната за учебната година на придобиване на средно образование и 
индивидуалният резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит или 
от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална 
квалификация е равен или е над средния за страната резултат от съответния изпит 
за учебната година на придобиване на средно образование; 

3.2.6.2. индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по учебния 
предмет Български език и литература е равен или е над средния за страната за 
учебната година на придобиване на средно образование и индивидуалният 
резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет 
Математика, Физика и астрономия или Химия и опазване на околната среда е в 30 
на сто от най-високи резултати за страната от съответния държавен зрелостен 
изпит за учебната година на придобиване на средно образование. 

3.2.7. Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, съгласувано със Студентски 
съвет, може да отпуска стипендии на курсанти и студенти със значими 
постижения в научноизследователската, спортната или художественотворческата 
дейност. 

3.2.8. Курсантите, студентите и докторантите, обучаващи се в редовна 
форма на обучение, могат да получават стипендии и награди, осигурени със 
средства от европейските структурни фондове. 

3.2.9. За стипендия могат да кандидатстват само курсанти и студенти, които 
са положили успешно всички изпити по учебен план. Успешно положен е изпит с 
оценка различна от „слаб 2.00“. 

3.2.10. Курсантите и студентите нямат право на стипендия, когато: 
3.2.10.1. прекъсват или повтарят учебна година или семестър, с изключение 

на: 
а) повтарящите поради болест; 
б) курсантките и студентките майки, повтарящи поради бременност, раждане 

и отглеждане на дете; 
в) повтарящите след прекъсване със заверени семестри и положени изпити 

поради промяна в учебните планове и програми. 
3.2.10.2. (Изм. и доп. АС № 132/29.10.2020 г.) средният им успех от 

предходните два семестъра, а за първата учебна година – от първия семестър е по-
нисък от „добър 4.00”. Това ограничение не се спазва за несемейни курсанти и 
студенти без двама родители; студенти с трайни увреждания; курсанти и студенти 
с двама родители с трайни увреждания; курсанти и студенти с един родител, който 
е с трайни увреждания; курсанти и студенти, които към момента на навършване на 
пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на 
детето - настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или 
специализирана институция; курсантки и студентки майки с дете до 6-годишна 
възраст; курсантите и студентите бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката 
не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е 
предоставено на бащата курсант/студент; чуждестранни студенти, приети по 
актове на Министерския съвет – за първата година на обучението, ако са граждани 
на Република Албания, Република Косово, Република Молдова, Република 
Северна Македония, Украйна и Република Сърбия; чуждестранни курсанти и 
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студенти, приети по междуправителствени спогодби за образователен, научен и 
културен обмен. 

3.2.10.3. са се преместили от една специалност в друга или от едно учебно 
заведение в друго, за учебните години (семестри), които повтарят поради 
преместването, ако през съответните години (семестри) са получавали стипендия. 

3.2.10.4. се обучават едновременно по две специалности (втора или нова 
специалност) – за втората/новата специалност. 

3.2.10.5. (Нова АС № 132/29.10.2020 г.) са чуждестранни студенти – за 
времето, през което отсъстват от учебни занятия по причини, различни от 
уважителните. Уважителни причини са: участие в учебна плавателна практика, 
удостоверено с дневник за плавателна практика; заболяване, за което 
своевременно е представен болничен лист; националните празници на 
съответната държава съгласно нейното законодателство. 

3.2.11. Стипендия за отличен успех се отпуска на курсанти и студенти със 
среден успех „отличен 5.50” и по-висок от предходния семестър, а за I курс – от 
първия семестър. 

3.2.12. (Изм. и доп. АС № 132/29.10.2020 г.) Социална стипендия се отпуска 
на: несемейните курсанти и студенти без двама родители; студенти с трайни 
увреждания; курсанти и студенти с двама родители с трайни увреждания; курсанти 
и студенти с един родител, който е с трайни увреждания; курсанти и студенти, 
които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за 
закрила по реда на Закона за закрила на детето - настаняване в приемно семейство, 
социална услуга от резидентен тип или специализирана институция; курсантките 
и студентките майки, с деца до 6-годишна възраст и курсантите и студентите бащи 
с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или 
упражняването на родителските права е предоставено на бащата курсант/студент.  

 
3.3. Ред за кандидатстване за отпускане на стипендии. 
3.3.1. (Изм. и доп. АС № 132/29.10.2020 г.) За отпускане на стипендия 

курсантите и студентите подават заявление-декларация по образец (Приложение 1) 
като: 

3.3.1.1. При кандидатстване за стипендия по т. 3.2.1, буква „а“ и т. 3.2.4 не 
попълват т. 2 и т. 3 от заявлението-декларация по образец (Приложение 1); 

3.3.1.2. При кандидатстване за стипендия по т. 3.2.1, буква „б“ задължително 
прилагат необходимите документи, удостоверяващи основанието за получаване на 
стипендията; 

3.3.1.3. При кандидатстване за стипендия по т. 3.2.6 не попълват т. 2 и т. 3 от 
заявлението-декларация по образец (Приложение 1), но задължително прилагат 
диплома за средно образование; 

3.3.2. В сумата на доходите на отделните членове на семейството се включват 
всички получени от курсанта/студента и другите членове на семейството му за 
предходните 6 месеца доходи от: брутни заплати, включително обезщетения за 
временна нетрудоспособност, без командировъчните пари на работещите в страната 
и допълнителните плащания по чл. 19, ал. 2, т. 4 от Закона за облагане доходите на 
физическите лица; пенсии, без добавките за чужда помощ на хората с трайни 
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увреждания; обезщетения за безработица и социални помощи; месечни добавки и 
месечни помощи за деца; наеми; присъдени издръжки; хонорари; стипендии, без 
получаваните от декларатора и членове на неговото семейство по силата на заповедта 
на министъра на отбраната на Република България относно условията и реда за 
предоставяне на стипендии на учащите се във военните училища и ученическите 
стипендии; търговия; продажба на селскостопанска продукция; занятие; свободни 
професии; дивиденти от акции и други доходи. Декларираните доходи се 
удостоверяват със съответни документи. 

3.3.3. (Нова. АС № 132/29.10.2020 г.) Курсантите и студентите могат да 
кандидатстват и за стипендия за отличен успех и за социална стипендия, но могат 
да получат по свой избор само една от тях. 

3.3.4. (Нова. АС № 132/29.10.2020 г.) Курсантите и студентите могат да 
кандидатстват и получават стипендия по т. 3.2.6 независимо от това дали 
получават други стипендии по реда на тези правила. 

 
3.4. Условия и ред за изплащане на стипендии. 
3.4.1. Месечният размер на стипендиите за отличен успех и на социалната 

стипендия се определя с акт на министъра на отбраната на Република България. 
3.4.2. (Нова. АС № 132/29.10.2020 г.) Чуждестранни студенти по т.3.2.4 

получават месечни стипендии в размер, както следва: 
3.4.2.1. Когато са граждани на Република Албания, Република Косово, 

Република Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Република 
Сърбия – 240 лв.; 

3.4.2.2. Когато са граждани на държави, извън тези по т. 3.4.2.1, – в размер 
равен на размера на социалната стипендия. 

3.4.3. (Изм. и доп. АС № 132/29.10.2020 г.) Стипендиите за отличен успех и 
стипендиите на чуждестранни студенти по т. 3.2.4, когато не са граждани на 
Република Албания, Република Косово, Република Молдова, Република Северна 
Македония, Украйна и Република Сърбия, както и тези по т. 3.2.5, т. 3.2.6 и т. 3.2.7 
се отпускат поотделно за всеки учебен семестър и се изплащат за период от 5 месеца, 
за всеки месец поотделно. 

3.4.4. (Изм. и доп. АС № 132/29.10.2020 г.) Социалните стипендии и 
стипендиите на чуждестранни студенти по т. 3.2.4, когато са граждани на Република 
Албания, Република Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, 
Украйна и Република Сърбия се отпускат от началото на първата година на обучение 
или от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за 
получаването им и се изплащат за период от 12 месеца, за всеки месец по-отделно. 
Курсантките и студентките майки запазват правото си за получаване на стипендия до 
края на учебния семестър, в който детето навършва 6-годишна възраст.  

3.4.5. Курсантите и студентите в последния семестър на обучение получават 
стипендия до края на месеца, в който приключва първата сесия за защита на 
дипломната им работа или държавен изпит съгласно учебния план. 
Курсантките/студентките с деца до 6-годишна възраст, които не са се дипломирали на 
първата сесия, получават стипендия до края на месеца, в който приключва втората 
сесия за защита на дипломната им работа или държавен изпит съгласно учебния план. 
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3.4.6. Курсантите и студентите, които се дипломират преди срока по т. 
3.4.4., получават стипендия за времето до първата сесия за защита на дипломната 
им работа, но не повече от 3 месечни стипендии. 

3.4.7. Докторантите – граждански лица, обучаващи се в редовна форма на 
обучение, получават месечна стипендия в размер, определен със заповед на 
министъра на отбраната, по реда и условията на чл. 7 от Постановление на 
Министерски съвет № 90/26.05.2000 г. 

3.4.8. (Нова. АС № 132/29.10.2020 г.) Стипендиите се отпускат със заповед 
на началника на училището от началото на втория и следващите семестри, с 
изключение на стипендиите по т. 3.2.6 и т. 3.4.4. 

3.4.9. Начислени, но неполучени стипендии могат да се изплатят до 3 
месеца, считано от края на месеца, за който се полагат. 

3.4.10. Подалите документи с невярно съдържание се лишават от стипендия 
до края на обучението и дължат връщане на получените суми за стипендии, 
отпуснати въз основа на документи с невярно съдържание. 

3.4.11. Напусналите обучението си по собствено желание или отстранени, с 
изключение на случаите по здравословни причини, не получават стипендии 
считано от месеца, в който са напуснали или са отстранени. 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
§ 1. Когато средствата за стипендии не се осигуряват по условията на 

Постановление на Министерски съвет № 90/26.05.2000 г. за условията и реда за 
предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от 
държавните висши училища и научни организации, Академичният съвет може да 
определи квоти за изплащане на стипендиите за отличен успех. 

§ 2. Настоящите Правила са приети с решение на Академичния съвет, 
протокол № 113/25.11.2019 г, изменени и допълнени с решение на АС с протокол 
№ 132/29.10.2020 г. 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
Приложение 1. Заявление-декларация. 
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Приложение 1. 
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
от ..........................................................................................................ЕГН ........................................... 

живущ .................................................................................................................................................... 

................................................ факултет ................................................................................................ 
           (курсант, студент) 
специалност ............................................................................................, фак. № ............................... 

Моля, да ми бъде отпусната стипендия за ....................................................... семестър на  

учебната ............................................... година.  

Д Е К Л А Р И Р А М: 

1. Среден успех ........................................................................................................................... 
(от предходния семестър, съответно за I курс – от I семестър) 

2. Семейно положение: 
Баща ............................................................................., живущ ................................................ 

работи в ................................................................, адрес ...................................................................... 

Майка...................................................................., живуща ...................................................... 
работи в ........................................................................, адрес ............................................................. 

Брат (сестра) .........................................................., живущ ...................................................... 
учащ(а) ........................................................................, адрес ............................................................... 

Брат (сестра) ......................................................., живущ ......................................................... 
учащ(а)............................................................................, адрес ............................................................ 

Съпруг(а) ............................................................, живущ ......................................................... 
работи (учи) в................................................................, адрес ............................................................. 

Дете ........................................................................................, роден(а) на ........................................... 
Дете ........................................................................................, роден(а) на ........................................... 

3. Материално положение: 
Личните ми доходи и доходите на членовете на семейството ми, включително 

компенсациите, получени през периода ..................................................................... (6 месеца) са: 
Брутни заплати ..................................................................................................................... лв.  

(включително обезщетения за временна нетрудоспособност, без командировъчните пари 
на работещите в страната и допълнителните плащания по чл. 19, ал. 2, т. 4 

от Закона за облагане доходите на физическите лица) 
Пенсии .................................................................................................................................. лв. 

(без добавките за чужда помощ на хората с трайни увреждания) 
Обезщетения за безработица и социални помощи ........................................................... лв. 
Месечни добавки и месечни помощи за деца ................................................................... лв. 
Стипендии ………………………………………................................................................ лв. 

(без получаваните от декларатора и членове на неговото семейство по тази заповед 
и ученическите стипендии) 

Наеми .................................................................................................................................... лв. 
Присъдени издръжки ........................................................................................................... лв. 
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Хонорари .............................................................................................................................. лв. 
Търговия; продажба на селскостопанска продукция; занятие; свободни професии; 
дивиденти от акции и други доходи .................................................................................. лв. 
 
      ВСИЧКО ........................................................ лв. 
 
Месечен доход на член от семейството ............................................................................. лв. 
 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в тази декларация нося отговорност по 
чл. 313 от Наказателния кодекс и получената неправомерно стипендия подлежи на връщане. 

 
Прилагам:    1. ............................................................................................................................ 

 2. ............................................................................................................................ 
 3. ............................................................................................................................ 
 4. ............................................................................................................................ 
 5. ............................................................................................................................ 
 6. ............................................................................................................................ 
 7. ............................................................................................................................ 
 

 
 

По сметка на IBAN ……………………………..........……. към банка .............................................. 
 
 
дата .............................                   Декларатор ........................................ 
град ............................... 

 
 


